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 ةــدمـــقـم

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 
 وبعد،

فإن مرجئة العصر يريدون أن يتسروا ببدعتهم بعد أن فضحهم أىل السنة فًنيدون أن يأخذوا كالًما 
من ىنا وكالًما من ىناك ليحملونو على باطلهم ومن ىذا أخذوا كالًما لإلمام األلباين فًنيدون أن يفهموه 

ال  -رمحو اهلل  -على مرادىم الباطل ولكن ىيهات ىيهات هلم فسأبٌن بفضل اهلل وحده أن اإلمام األلباين 
يقصد من كالمو ما يقصده ىؤالء املرجئة، وحىت نبٌن منهج ىذا اإلمام ُب مسألة اإلميان نضم كالمو بعضو 

و وتركوا أجزاء، وىذا صنيع أىل البدع إىل بعٍض فيفسر بعضو بعًضا فإن ىؤالء املرجئة أخذوا جزًءا من كالم
أذكر طرفًا من  –رمحو اهلل  –ُب كالم أىل العلم ُب كل زمان ومكان وقبل أن أبٌن كالم اإلمام األلباين 

 الذي ميضي على جادة السنة يفسر بعضو بعًضا. أقوال أئمة السلف من أن كالم العامل السلفي
 

 (ٔٛٗ/ٖ)قال ابن القيم فى مدارج السالكين   -1
، "َواْلَكِلَمُة اْلَواِحَدُة يَ ُقوهُلَا اثْ َناِن، يُرِيُد َِّٔا َأَحُدُُهَا َأْعَظَم اْلَباِطِل، َويُرِيُد َِّٔا اْْلَخُر مَْ  َواِِلْعِتَباُر َض اْلَْقّْ

 "ِبَطرِيَقِة اْلَقاِئِل َوِسيَرتِِو َوَمْذَىِبِو، َوَما َيْدُعو ِإلَْيِو َويُ َناِظُر َعَلْيِو.
 

 (ٖٙٙ/ٕ)قال شيخ اإلسالم فى الرد على البكري   -2
ومن اْلكايات املعروفة عن الشافعي رمحة اهلل تعاىل عليو أن الربيع قال لو ُب مرضو يا أبا عبد اهلل قوى 

فقال لو شتمتين  اهلل ضعفك فقال يا أبا ممد لو قوى ضعفي هللكت فقال لو الربيع مل أقصد إال خًنا
 .ع كيف أقول قال قل برأ اهلل ضعفكتقصد إال اخلًن فقال الربي صرحيا لعلمت أنك مل

فإن الشافعي نظر إىل حقيقة اللفظ وىو نفس الضعف و الربيع قصد أن يسمي الضعيف ضعفا كما  
يسمي العادل عدال ٍب ملا علم الشافعي حبسن قصده أوجب أن يقول لو سببتين صرحيا أي صرحيا ُب اللغة 

  خًنا فقدم عليو علمو حبسن قصده ومل عجعل سوء العبارة منتقصا.."لعلمت أنك مل تقصد إال
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  ي:ا فوقال أيضً 
 

 (ٖٕٙ/ٕ)الرد على البكري  -3
ومىت صدر لفظ صريح  وصريحو يقدم على كنايتوومعلوم أن مفسر كالم املتكلم يقضي على جمملو 

...إال من فرط اجلهل زماًن نقيضو مل حيمل على نقيضو جُب معىن ولفظ جممل نقيض ذلك املعىن أو غ
 والظلم"

 

 (:٘ٔٔ/ ٕ)مجموع الفتاوى   -4
ُر بَ ْعُضُو بَ ْعًضا"  "فَِإنَّ َكاَلَم الرَُّجِل يُ َفسّْ

 

 (ٗٗ/ٗ) وقال شيخ اإلسالم فى الجواب الصحيح  -5
َر َكاَلُم اْلُمَتَكلِّْم بَ ْعُضُو بِبَ ْعٍض، َويُ ْؤَخَذ َكاَلُمُو  ُب َأْن يُ َفسَّ َىاُىَنا َوَىاُىَنا، َوتُ ْعَرَف َما َعاَدتُُو يَ ْعِنيِو فَِإنَُّو عجَِ

َر، فَِإَذا ُعِرَف ُعْرفُُو َويُرِيُدُه ِبَذِلَك اللَّْفِظ ِإَذا َتَكلََّم بِِو، َوتُ ْعَرَف اْلَمَعاين الَِِّت ُعِرَف أَنَُّو أَرَاَدَىا ُب َمْوِضٍع آخَ 
 َىَذا ِمَّا ُيْستَ َعاُن بِِو َعَلى َمْعرَِفِة ُمرَاِدِه. َوَعاَدتُُو ُب َمَعانِيِو َوأَْلَفاِظِو، َكانَ 

ا ِإَذا اْستُ ْعِمَل َلْفظُُو ُِب َمْعىًن ملَْ ذَبِْر َعاَدتُُو بِاْسِتْعَمالِِو ِفيِو، َوتُرَِك اْسِتْعَمالُُو ُب الْ  َمْعىَن الَِّذي َجَرْت َعاَدتُُو َوأَمَّ
َل َكاَل  ُمُو َعَلى ِخاَلِف اْلَمْعىَن الَِّذي َقْد ُعِرَف أَنَُّو يُرِيُدُه ِبَذِلَك اللَّْفِظ ِِبَْعِل َكاَلِمِو بِاْسِتْعَمالِِو ِفيِو، َومحُِ

 تَ ْبِدياًل ِلَمَقاِصِدهِ ُمتَ َناِقًضا، َوتَ ْرِك مَحِْلِو َعَلى َما يُ َناِسُب َسائَِر َكاَلِمِو، َكاَن َذِلَك رَبْرِيًفا ِلَكاَلِمِو َعْن َمْوِضِعِو، وَ 
 وََكِذبًا َعَلْيِو.

 فَ َهَذا َأْصُل َمْن َضلَّ ُب تَْأِويِل َكاَلِم اأْلَنِْبَياِء َعَلى َغًْنِ ُمرَاِدِىْم."
 فإذا كان ىذا َب كالم األنبياء فكالم من ىم دوهنم من باب أوىل.

 

 (ٕٓٛ)ص:  وقال فى الصارم المسلول  -6
ملا فسروا بو كالمهم وما تقتضيو أصوهلم عجر "وأخذ مذاىب الفقهاء من اإلطالقات من غًن مراجعة 

 إىل مذاىب قبيحة."
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 وقد رد شيخ اإلسالم على طائفة من اجلهمية حينما احتجت على مذىبها بكالم للهروي،  -ٚ
 (ٖٖٛ/٘)فى منهاج السنة النبوية  فقال شيخ اإلسالم

 َغًْنِ َمْوِضٍع ِمْن ُكتُِبِو بَِتْكِفًِن َىُؤاَلِء اجلَْْهِميَِّة اْْلُُلولِيَِّة، الَِّذيَن "َوأَبُو ِإْْسَاِعيَل ملَْ يُرِْد َىَذا، فَِإنَُّو َقْد َصرََّح ُِب 
َا ُيِشًُن ِإىَل َما ََيَْتصُّ بِِو بَ ْعَض النَّاِس."  يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ اللََّو ِبَذاتِِو ُب ُكلّْ َمَكاٍن، َوِإَّنَّ

 

 

بعد أن نقل كالماً لإلمام أحمد في إحياء الذمي  (ٔٗ٘/ٕ)وقال في اقتضاء الصراط المستقيم  -8
 لألرض:

"ولكن ىذا كالم جممل، وقد فسره أبو عبد اهلل ُب موضع آخر، وبٌنَّ مآخذه، ونَ ْقُل الفقو: إن مل 
 يعرف الناقل مأخذ الفقيو، وإال فقد يقع ُب الغلط كثًناً".اى  .

 

 (ٜ/ٗ)وقال فى بدائع الفوائد   -9
 "فائدة:

يرشد إىل تبيٌن آّمل وتعيٌن احملتمل والقطع بعدم احتمال غًن املراد وزبصيص العام وتقييد املطلق السياق 
 وتنوع الداللة.

وىذا من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم فمن أُهلو غلط ُب نظره وغالط ُب مناظرتو فانظر إىل 
 كيف ذبد سياقو يدل على أنو الذليل اْلقًن."}ُذْق ِإنََّك أنت اْلَعزِيُز اْلَكرمُِي{   قولو تعاىل:

 وقال منتصرا للهروي حينما احتجوا ببعض ألفاظ لو .
 

 (ٓٛٗ/ٖ)قال فى مدارج السالكين   -11
َهًة هَلُْم،   ."َفُسنَُّتُو اْلُمَفصََّلُة ُمْبِطَلٌة ِلظَنِِّهمْ "َوِإْن َكاَنْت َكِلَماتُُو اْلُمْجَمَلُة ُشب ْ

 

 (ٕٕٚ/ٕ)بعض عباراتو مدارج السالكين وقال أيضا فى   -11
َا َأظُنُُّو َقَصَد َمْعىًن آَخَر." ْيَخ َقَصَدُه.َوِإَّنَّ  "َما َأُظنُّ الشَّ

 

 (ٛٙٗ/ٖ)وقال فى موضع أخر فى  مدارج السالكين   -12
ْيِخ."  "َلِكنَُّو لَْيَس ُمرَاَد الشَّ
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 ٖٗصشفاء العليل  يا فوقال عنو أيضً   -13
سالم ُب ذلك موافقا لألمر وغضبو هلل وْلدوده ومارمو ومقاماتو ُب ذلك شهًنة "وقد كان شيخ اإل 

عند اخلاصة والعامة وكالمو املتقدم بٌن ُب رسوخ قدمو ُب استقباح ما قبحو اهلل واستحسان ما حسنو اهلل 
 وىو كاحملكم فيو وىذا متشابو فًند إىل مكم كالمو والذي يليق بو."

 (ٛٗ/ٖ)وقعين وقال فى إعالم الم  -14
رِيَعِة، َوتَ ْنُسَب  َها َما ِىَي بَرِيَئٌة ِمْنُو""فَِإيَّاَك َأْن تُ ْهِمَل َقْصَد اْلُمَتَكلِّْم َونِيََّتُو َوُعْرَفُو، فَ َتْجيِنَ َعَلْيِو َوَعَلى الشَّ  إلَي ْ

 

  ٔٚ/ٔالفتاوى  وقال العالمة ابن باز فى تعليقو على الطحاوية -15
 اْلدود والغايات. ينفعند تعبًن الطحاوى ب

ىل السنة املثبتٌن لصفات اهلل وكالمو َب ىذه وى مل يقصد ىذا املقصد لكونو من أقال الشيخ"والطحا
 ويفسر مشتبو دبحكمو." العقيدة يفسر بعضو بعضا

 

 (ٕٛٓ/٘)وقال العالمة ابن العثيمين فى الشرح الممتع  -16
ما لم توجد اخلًن أو الشر أن حيملو على اخلًن  والذي عجب على املؤمن إذا رأى من أخيو ما حيتمل

، فهذا شيء آخر، فلو صدر مثل ىذا من رجل معروف بالسوء قرائن قوية تمنع حملو على الخير
ومعروف بالفساد فال بأس أن ربملو على ما حيتملو كالمو، أما رجل مستور ومل يعلم عنو الشر، فإذا وجد 

 ًن والشر فامحلو على اخلًن حىت تسرتيح."ُب كالمو، أو ُب فعالو ما حيتمل اخل
وقد ذكر القارئ الذي قرأ  /ب(،5في شريط شرح )مختصر التحرير( ) -رحمو اهلل تعالى -وقال 

على الشيخ، كلمة: "رأيت اهلل ُب كل شيء" فقال الشيخ   رمحو اهلل  : "ىذه: "رأيت اهلل ُب كل شيء"  
قلت: رأيت اهلل ُب كل شيء، يوىم اْللول، وال أدري كلمة على إطالقها؛ فيها نظر ظاىر، ألنك لو 

املؤلف كيف ما لقي إال ىذا، نعم لو أننا مثَّلنا بالعلة على املعلول: )ُذوقُوا َما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن(، )َما ُكْنُتْم 
لكن أصح ِما قال تَ ْعَمُلوَن( علة، واملعلول اجلزاء، فنقول: العمل علة، واجلزاء معلول العلة، ألنو مبين عليها، 

املؤلف، لكن "رأيت اهلل ُب كل شيء" املعىن: أنين تأملت املخلوقات، رأيت كل شيء منها يدل على اهلل، 
إذا قالها إنسان نعرف أنو يرى أن اهلل واحد ِل فاستدللت ّٔا على اهلل، ىذه حنملها على ىذا املعىن، 

يت اهلل ُب كل شيء" ما نقبل، نقول: كذبت، وال ، وال عجينا حلويل، يقول: "رأشريك لو، وبائن من خلقو
 اى .لو آية ... تدل على أنو الواحد" وُب كل شيءاهلل ُب كل شيء، ولكن آيات اهلل تعاىل ُب كل شيء، 
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 قال وىو يتكلم عنها: (ٖ/  ٔ)شرح العقيدة الطحاوية  يالعزيز الراجحي ف وقال العالمة عبد -17
لفا وخلفا، وُب ىذه الرسالة بيان عقيدة أىل السنة واجلماعة، وإن كان قد "وتلقاىا العلماء بالقبول س

يالحظ على ىذه الرسالة ملحوظات يسًنة قد تتمشى مع معتقد املرجئة، نبو عليها العلماء، وسيأٌب التنبيو 
املشتبهة ، وىناك أيضا عبارات مشتبهة وفيها إيهام، لكن القاعدة ُب ىذا أن العبارات -إن شاء اهلل-عليها 

تفسر بالعبارات الواضحة؛ ألن القاعدة عند أىل العلم أن النصوص املشتبهة من كتاب اهلل عز وجل تفسر 
 بالنصوص الواضحة احملكمة وترد إليها.

ىذه ىي طريقة أىل العلم الراسخٌن ُب العلم يردون املتشابو إىل احملكم، ويفسرون النصوص املتشأّة 
األمر، وكذلك أيضا النصوص املتشأّة ُب سنة رسول اهلل صلى اهلل عليو من النصوص احملكمة فيتضح 

وكذلك أيضا النصوص المشتبهة في كالم أىل وسلم تفسر بالنصوص الواضحة احملكمة فيزول االشتباه، 
، وال يتعلق بالنصوص املتشأّة ويرتك النصوص احملكمة العلم تفسر بالنصوص الواضحة من كالمهم

 "ل الزيغ والظالمإِل أىالواضحة 
 

 ٕٔٗصوقال العالمة صال آل الشيخ فى شرح أصول اإليمان  -18
 نصرف بعضو إىل بعض ويتضح بعضو من بعض" العلماء "كالم

 

في كتاب المجموع لولده عبد األول  -رحمو اهلل-وقال الشيخ العالمة حماد األنصاري  -19
(ٕ/ٜ٘ٗ   ٘٘ٓ) : 

وباألخص إذا كان ن الذي عليو أىل العلم أن حيمل الكالم على اْلق "والكالم إذا احتمل حقًا وباطاًل فإ
المتكلم على العقيدة الصحيحة، فإن الذي يكون على العقيدة الصحيحة إذا قال شيئًا يحتمل حقاً 
وباطاًل: يحمل كالمو على المراد الحق، وأما من كان على فاسدة العقيدة: فإن قولو ِل ينبغي تأويلو 

، فصاحب العقيدة السلفية مثالو: اهلروي ُب كتابو " منازل السالكٌن" فإن فيو كالماً سادهبل يترك على ف
 حيتمل حقاً وباطاًل. ومثال صاحب العقيدة الباطلة: اْلالج وابن عريب فإن كالمهما اليتأول هلما .ا.ى 
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 /أ(ٛ)وقال الشيخ محمد أمان الجامي   رحمو اهلل   في شريط )شرح الطحاوية"  -21
 ُب سياق رده على من اهتم شيخ اإلسالم بالقول بقدم العامل، فقال رمحو اهلل: 

"إن اإلنسان إَّنا يؤاخذ دبا صرح بو )ُب( كتاب من كتاباتو، وُب حديثو، وُب كالمو، وإن ُوجد من  
لكالم ُب أثناء االستطراد والتكرار، ما يُوىم ىذا املعىن، فمن اإلنصاف: أنو يُرد ىذا ا -أحيانًا-كالمو 

الغًن صحيح، الذي فيو اإلمجال، إىل كالمو الصريح، كما يُرد املتشابو إىل ما ىو أقرب، احملكم، كذلك  
، وخصوًصا إن ُعرفوا بسالمة العقيدة، والدعوة إلى العقيدة، والدعوة إلى السنةكالم أىل العلم، 

املوقف الكرمي، إن وجد ُب كالمهم ما والدعوة إىل التمسك بالكتاب والسنة، من ُعرفوا ّٔذه العقيدة، ؤّذا 
 ىيدل على خالف ذلك؛ عجب أن يُرد إىل ما ىو صريح من كالمهم .ا.

 

(: ُٕٓٔٛب السلسلة الصحيحة" اْلديث رقم ) -رحمو اهلل  –وقال اإلمام األلباني  -21
يخ مقبل اْلديث: ؤّذه املناسبة أقول: إن قول صاحبنا الش« ضِحك ربنا عز وجل من قنوط عباده...»

( دبعناه، وىو حديث ضعيف، ألنو من طريق ٖٔ/ٗبن ىادي ُب زبرعجو ْلديث ابن كثًن "رواه أمحد )
 عبدالرمحن بن عياش السمعي عن دهلم ابن األسود، وُها جمهوالن "

"أقول: فقولو: دبعناه ليس بصحيح، ألن الَعَجب غًن )الضحك( فهما  قال الشيخ األلباني رحمو اهلل:
خالفًا لألشاعرة، فإهنم ال يعتقدوهنا، بل  -وىو منهم، وهلل اْلمد-عز وجل عند أىل السنة صفتان هلل 

 ى، وهلذا قيل: الزم املذىب، ليس دبذىب...ا.فلعلو لم يتنبو لالزم ىذا القوليتأولوهنا، دبعىن الرضا، 
 ومل يقل األلباين وافق ُمقبل األشاعرة ألن العربة بطريقة الرجل.

  

ُب شريط اإلجابة على أسئلة شباب  -رحمو اهلل  -يخ مقبل بن ىادي الوادعي وقال الش -22
 اْلديدة:

، وإذا كان من بدعي: على إذا كان من سني: على السنة"وعلى كّل حال، فينبغي أن حُيمل الكالم:
 ى البدعة، واهلل املستعان .ا.

 

ان"التوحيد يا عباد اهلل"السؤال ُب شريط بعنو  - حفظو اهلل -وقال الشيخ العالمة صالح الفوزان  -23
 ( بعد احملاضرة، قال السائل:  ٙ)  رقم

 ؟.حفظكم اهلل. ٌص بالكتاب والسنة؟ نرجو التوضيحىل حيمل آّمل على املفصل ُب كالم الناس؟ أم ىو خا
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األصل أن محل آّمل على املفصل، األصل ُب نصوص الشرع من الكتاب والسنة، لكن  فأجاب الشيخ:
؛ حنمل كالم العلماء، جمملو على مفصلو، وال يُ َقوَّل العلماء قوال جمماًل حىت يُ ْرَجع إىل التفصيل من  مع ىذا

كالمهم، حىت يرجع إىل التفصيل من كالمهم، إذا كان هلم قول جممل، وقول مفّصل، نرجع إىل املفصل، 
 وال نأخذ آّمل ا.ى .

 

في درس "سنن أبي داود" في  -حفظو اهلل -اد وقد ُسئل الشيخ العالمة عبد المحسن العب -24 
 عدة أسئلة، منها:ى ٖٕٗٔ/ صفر/ ٕٙليلة المسجد النبوي   على صاحبو أفضل الصالة والسالم   

إذا ُوجد للعامل كالم جممل ُب موضع، ُب قضية ما، وقد يكون ىذا الكالم آّمل، ظاىره  السؤال الثالث:
ر، ُب موضع آخر، مفصل ُب نفس القضية، موافق ملنهج السلف، يدل على أمر خطأ، وُوِجد لو كالم آخ

 فهل حُيمل آّمل من كالم العامل على املوضع املفصل؟
 ىفأجاب الشيخ: "نعم، حُيمل على املفصل، ما دامو شيًئا موُهًا، فالشيء الواضح اجللي ىو املعترب.ا. 

 

 الحديث وقال أبو عثمان الصابونى فى مقدمة عقيدة السلف أصحاب -25
"ملا وردت آمد طربستان وبالد جيالن متوجها إىل بيت اهلل اْلرام وزيارة قرب نبيو ممد صلى اهلل عليو 

 وسلم..."
 السلف للصابوني. عقيدةع بن ىادى المدخلي فى شرحو على قال العالمة ربي

لسالم لكن قصدىم "وقد ذكر ابن  تيمة أنو قد يقول بعض العلماء نزور قرب رسول اهلل عليو الصالة وا
املسجد ألنو إذا جاء ىذا املسجد زار قرب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أما املتأخرون من الصوفية 
اخلرافيٌن والروافض فقصدىم األساسي زيارة القرب وإن كان بٌن القرب واملسجد تالزم ولكن القصد األساسي 

 عندىم زيارة القرب..."
رضوان اهلل عليو وعلى إخوانو ومعرفتنا دبنهجو وعقيدتو  -أى الصابوين –و "ولكن ْلسن ظننا ب اوقال أيضً 

 نعتقد أنو ميكن أال َيطر ببالو.."
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 (ٜ٘/  ٙٔ)سير أعالم النبالء  -26
 :قال أبو إْساعيل عبد اهلل بن ممد االنصاري مؤلف كتاب ذم الكالم

ي أيب حاًب بن حبان قولو: النبوة: " ْسعت عبد الصمد بن ممد بن ممد، ْسعت أيب يقول: أنكروا عل"
 العلم والعمل "

 فحكموا عليو بالزندقة، ىجر، وكتب فيو إىل اخلليفة، فكتب بقتلو.
ىذه حكاية غريبة، وابن حبان فمن كبار االئمة، ولسنا ندعي فيو العصمة من  -أى الذىيب -:قلت

ا الزنديق الفيلسوف، فإطالق املسلم هلا اخلطأ، لكن ىذه الكلمة الِت أطلقها، قد يطلقها املسلم، ويطلقه
ال ينبغي، لكن يعتذر عنو، فنقول: مل يرد حصر املبتدأ ُب اخلرب، ونظًن ذلك قولو عليو الصالة والسالم: " 
اْلج عرفة "  ومعلوم أن اْلاج ال يصًن دبجرد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقي عليو فروض وواجبات، وإَّنا 

 ذكر مهم اْلج.
ر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النيب كمال العلم والعمل، فال يكون أحد نبيا إال ىذا ذك وكذا

بوجودُها، وليس كل من برز فيهما نبيا، الن النبوة موىبة من اْلق تعاىل، ال حيلة للعبد ُب اكتسأّا، بل 
 ّٔا يتولد العلم اللدين والعمل الصاحل.

العلم والعمل، فهذا كفر، وال يريده أبو حاًب أصال، وأما الفيلسوف فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها 
 وحاشاه."

 من فوائد حديث "ما خألت القصواء" (ٖٖ٘/  ٘)فتح الباري وقال ابن حجر  -27
وجواز اْلكم على الشيء دبا عرف من عادتو وإن جاز أن يطرأ عليو غًنه فإذا وقع من شخص ىفوة 

من نسبو إليها ومعذرة من نسبو إليها ِمن ال يعرف صورة حالو ال يعهد منو مثلها ال ينسب إليها ويرد على 
ألن خالء القصواء لوال خارق العادة لكان ما ظنو الصحابة صحيحا ومل يعاتبهم النيب صلى اهلل عليو و 

 سلم على ذلك لعذرىم ُب ظنهم."
 

 (ٕٕٗ/  ٚ) -قال شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى  -29
ا " اخْلََوارُِج "  ْساَلِم ؛ َوأَمَّ ميَاِن َواإْلِ ْساَلَم ؛ " َواْلُمْعَتزَِلُة " فَ ُيْخرُِجونَ ُهْم ِمْن اْسِم اإْلِ يَماَن َواإْلِ فَِإنَّ اإْلِ

ارٌ ِعْنَدُىْم َواِحٌد  ْساَلِم ؛ َلِكنَّ اخْلََوارَِج تَ ُقوُل : ُىْم ُكفَّ ميَاِن َخَرُجوا ِمْن اإْلِ ؛  ؛ فَِإَذا َخَرُجوا ِعْنَدُىْم ِمْن اإْلِ
". اُر ؛ يُ ْنزُِلونَ ُهْم َمْنزَِلًة بَ ٌْنَ اْلَمْنزِلَتَ ٌْنِ  َواْلُمْعَتزَِلَة تَ ُقوُل : اَل ُمْسِلُموَن َواَل ُكفَّ
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 (ٕٚ٘/  ٚ) -مجموع الفتاوى 
ْساَلِم ؟ فَ َقاَل : َقْد اْختَ َلَف النَّاُس فِ ق ميَاِن َواإْلِ  -يِو وََكاَن مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد يل أِلَيب َعْبِد اللَِّو : تُ َفرُّْق بَ ٌْنَ اإْلِ

ْساَلِم  -َزَعُموا  ميَاِن َواإْلِ  .يُ َفرُّْق بَ ٌْنَ اإْلِ
ميَاِن فَ َلْم يَ ْبَق َمَعُو ِمْنُو َشْيٌء َكَما تَ ُقولُُو اخْلََوارُِج  فََأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َلْم يُرِْد َقط  قُ ْلت :  يَع اإْلِ أَنَُّو َسَلَب مجَِ

 .": بَِأنَّ أَْىَل اْلَكَبائِِر َمَعُهْم إميَاٌن ََيُْرُجوَن بِِو ِمْن النَّارِ  فَِإنَُّو َقْد َصرََّح ِفي َغْيِر َمْوِضعٍ ُة َواْلُمْعَتزِلَ 
 

 (ٖٕ٘/  ٚ) -وقد ذكر شيخ اإلسالم عن أحمد ىذا فى مجموع الفتاوى 
ْنَب َوذََكَر الشالنجي أَنَُّو َسَأَل َأمْحَد ْبَن َحْنَبٍل َعْن اْلُمصِ  رّْ َعَلى اْلَكَبائِِر َيْطلُبُ َها ِِبُْهِدِه َأْي َيْطُلُب الذَّ

ُرْك الصَّاَلَة َوالزََّكاَة َوالصَّْوَم ؛ َىْل َيُكوُن ُمِصرِّا َمْن َكاَنْت َىِذِه َحالُوُ   ؟ قَاَل : ُىَو ُمِصرّّ ِِبُْهِدِه إالَّ أَنَُّو ملَْ يَ ت ْ
 :ْثَل قَ ْولِوِ مِ 

ْساَلمِ  " ِحٌَن يَ ْزين َوُىَو ُمْؤِمنٌ اين اَل يَ ْزين الزَّ "  يَماِن َويَ َقُع ِفي اإْلِ َواَل "َوِمْن حَنِْو قَ ْولِِو :  َيْخُرُج ِمْن اإْلِ
ارُِق ِحٌَن َيْسرُِق َوىُ  َعبَّاٍس  اْبنِ َوِمْن حَنِْو قَ ْوِل  "َو ُمْؤِمنٌ َيْشَرُب اخلَْْمَر ِحٌَن َيْشَربُ َها َوُىَو ُمْؤِمٌن َواَلَيْسرُِق السَّ

 "فَأُولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُرونَ َوَمْن ملَْ حَيُْكْم دبَا أَنْ َزَل اللَُّو "ُب قَ ْولِِو : 
 : َما َىَذا اْلُكْفُر ؟ َلوُ  فَ ُقْلت 

ميَاِن بَ ْعُضُو ُدوَن بَ ْعٍض؛ َفَكَذِلَك اْلُكْفُر َحىتَّ عجَِ  ُقُل َعْن اْلِملَِّة ِمْثَل اإْلِ يَء ِمْن َذِلَك أَْمٌر اَل قَاَل : ُكْفٌر اَل يَ ن ْ
 َُيْتَ َلُف ِفيِو ."

 

 (ٕٖٓ/ ٓٔ)مجموع الفتاوى 
َناُقِض اَل ِسيََّما إَذا كَ  ُق بَ ْعُضُو بَ ْعًضا أَْوىَل ِمْن مَحِْلِو َعَلى الت َّ َماِم َعَلى َما ُيَصدّْ اَن اْلَقْوُل َومَحُْل َكاَلِم اإْلِ

َلِف، َوَأمْحَد يَ ُقوُل:اْْلَخُر ُمْبَتَدًعا ملَْ يُ ْعَرْف َعْن أَ  إيَّاَك َأْن تَ َتَكلََّم ُب َمْسأََلٍة لَْيَس َلك ِفيَها إَماٌم  َحٍد ِمْن السَّ
 وََكاَن ُب اْلِمْحَنِة يَ ُقوُل: َكْيَف أَقُوُل َما ملَْ يُ َقْل."

 

 : على ذلك وأضرب أمثلة
 اإلمام ابن كثير رحمو اهلل :أوِل

َو السَِّميُع الَبِصيرُ ولَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوىُ  [ٔٔ]الشورى:  {}
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: "من شبو اهلل خبلقو فقد  -منهم نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري –بل األمر كما قال األئمة 
كفر، ومن جحد ما وصف اهلل بو نفسو فقد كفر، وليس فيما وصف اهلل بو نفسو وال رسولو"، فمن أثبت 

ألخبار الصحيحة، على الوجو الذي يليق ِبالل اهلل تعاىل، ونفى هلل تعاىل ما وردت بو اْليات الصرحية وا
  عن اهلل تعاىل النقائص، فقد سلك سبيل اهلدى"

 

 {الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى} (273/  5تفسير ابن كثير / )
غًن إمرار ما جاء ُب ذلك من الكتاب والسنة من طريقة السلف،  وأن املسلك األسلم ُب ذلك قال:

 تكييف وال ربريف، وال تشبيو، وال تعطيل، وال سبثيل.
 

 :قال رحمو اهلل في "طبقات الشافعيين" في ترجمة أبي الحسن األشعريو 
)قلُت: ذكروا للشيخ أيب اْلسن األشعري، رمحو اهلل، ثالثة أحوال، أوهلا: حال االعتزال، الِت رجع 

عقلية السبعة، وىي : اْلياة، والعلم، والقدرة، واإلرادة، عنها ال مالة، واْلال الثاين : إثبات الصفات ال
والسمع، والبصر، والكالم، وتأويل اخلربية كالوجو، واليدين، والقدم، والساق، وحنو ذلك، واْلال الثالثة : 

يقتو ُب اإلبانة الِت صنفها ، وىي طر جريا على منوال السلفإثبات ذلك كلو من غًن تكييف، وال تشبيو، 
 ."آخرا...

َقى َوْجُو رَبَّْك ُذو اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَامِ } وقال في قولو تعالى:  ُكلُّ }: : "وىذه اْلية كقولو تعاىل[ٕٚ]الرمحن:  {َويَ ب ْ
 [ٛٛ]القصص:  {َشْيٍء َىاِلٌك ِإالَّ َوْجَهوُ 

 ُب ىذه اْلية الكرمية بأنو ُذو اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَاِم. وقد نعت اهلل تعالى وجهو الكريم 
 قال في قولو تعالى:و 
ا}  ا َصفِّ : "َوَجاء َربَُّك، يعين: لفصل القضاء بٌن خلقو... فيجيء الرب [ٕٕ]الفجر:  {َوَجاء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفِّ

 ، واملالئكة عجيئون بٌن يديو صفوفاً صفوفاً"  كما يشاءتعاىل لفصل القضاء 
 (146/  3)وعند تفسيره لليد انظر ماذا قال 

، اجلزيل العطاء، بل ىو الواسع الفضلأي:  {َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن يُ ْنِفُق َكْيَف َيَشاءُ }: ٍب قال تعاىل
الذي ما من شيء إال عنده خزائنو، وىو الذي ما خبلقو من نعمة فمنو وحده ال شريك لو، الذي خلق لنا  

 "حوالنا.كل شيء ِما حنتاج إليو، ُب ليلنا وهنارنا، وحضرنا وسفرنا، وُب مجيع أ
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َب ىذا ألهنم يعلمون طريقتو َب  ة أن ابن كثًن زل،أو وافق األشاعرةومل يقل أحد من أئمة أىل السن
 الصفات وأنو عجرى على منوال السلف ،فعلموا أنو ىنا يفسر بالتضمن

 املطابقة. اثبات التضمن اليستلزم منو نفى ومعلوم أن
 

 المثال الثاني:
 ٓٔصو معالم على الطريق مثل ما يقول سيد قطب فى كتاب

 "كلو فى جاىلية"إن العامل يعيش اليوم 
الكفر املخرج من امللة وليس كما يتأول لو  ييقصدىا ى سيد قطب أن اجلاىلية الِت ٍب يفسر 

 ٜٛنفس املصدر ص فقال ُب .بأنو يقصد املعاصي املتعصبون اجلهلة،
 "ولكن ما ىو آّتمع اجلاىلي؟

إطار المجتمع الجاىلي  يتدخل ف" كل جمتمع غًن آّتمع املسلم...ٍب قال إن آّتمع اجلاىلي ىو:
 "األرض فعالً  يجميع المجتمعات القائمة اليوم ف

 وبذلك اتتضح لكل ذى عينٌن أن سيد يكفر آّتمعات.
 111نفس المصدر ص يويوضح أكثر فيقول ف

 "أنها مسلمة التى تزعم لنفسهاإطار آّتمع اجلاىلي تلك آّتمعات  "يدخل ُب
 116نفس المصدر ص  يويوضح أكثر فيقول ف

 "اإلسالم ال يعرف إال نوعٌن اثنٌن من آّتمعات جمتمع إسالمي، وجمتمع جاىلي"
فإذا ْسعنا منو لفظة اجلاىلية َب أى موضع ،علمنا مقصوده منها،وإذا قال كلمة ربتمل حقا وباطال ، 

 نهجو.محلناىا على الوجو الباطل ألهنا طريقتو وم
 (ٜٕٔ/ٔ)وُسئل العالمة عبدالعزيز الراجحي فى شرح العقيدة الطحاوية  الثالث:

: إن دخول -سبحانو-: قد يقول قائل دفاًعا عن الزخمشري ُب كتاب الكشاف بالنسبة لرؤية الرب س
 اجلنة يتضمن رؤية الرب، وبذلك فإن أقصى ما يتمناه العبد دخول اجلنة؛ ألن حبصولو يرى الرب؟

ال معروف عنو أنو ينفي الرؤية ويدافع عنها بشدة؛ وهلذا قال البلقيين: استخرجت منو اعتزااًل : ج
باملناقيش؛ ألهنا أشياء خفية منها أنو قال ُب قولو تعاىل: }َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اجْلَنََّة{ أي فوز 
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نة؟ وقصده بذلك إنكار الرؤية وىو معروف عنو؛ ألن يضم كالمو بعضو إىل بعض وينفي أعظم من اجل
 الرؤية."

 فلما كانت طريقة الزخمشري على البدعة محلها الشيخ عليها ، ومل حيملها على املقصد اْلسن. :قلتُ 
 عند قول الطحاوي (٘ٗٔ/ٔ)العزيز الراجحي شرح العقيدة الطحاوية  عبد

 "ت الست كسائر املبتدعاتال ربويو اجلها"
 ؛ ألنو كما سيأٌب.وىذا ليس بصحيحقال بعضهم: إن مراده أن ينكر علو اهلل وأن اهلل ُب العلو،  " :قال
 فهو أثبت الفوقية. -سبحانو وتعاىل-: ميط بكل شيء وفوقو عن الرب قال

العلو، وإَّنا أراد تنزيو  نفي -رمحو اهلل-فهو ال يقصد  فال بد أن يفسر كالمو المشتبو بكالمو الواضح 
عن مشأّة املخلوقات لكن األوىل ُب مثل ىذا أال يطلق اإلنسان ىذه العبارات  -سبحانو وتعاىل-الرب 

 وأن يعتصم بالنصوص."
 :قلتُ 

 فلما كان الطحاوي طريقتو َب العلو طريقة أىل السنة محلها الشيخ على الوجو اْلسن.
 

 (ٕٔٗ/ٔ)ض العقل والنقل درء تعار   قال شيخ اإلسالم الرابع:
: إن اهلل منزه عن األعراض واألبعاض واْلوادث واْلدود ومقصودىم نفي الصفات ونفي  المعتزلة تقول

األفعال ونفي مباينتو للخلق وعلوه على العرش وكانوا يعربون عن مذاىب أىل اإلثبات أىل السنة 
ذا قالوا ) إن اهلل منزه عن األعراض ( مل يكن ُب بالعبادات آّملة الِت تشعر الناس بفساد املذىب فإهنم إ

ظاىر ىذه العبارة ما ينكر ألن الناس يفهمون من ذلك أنو منزه عن االستحالة والفساد كاألعراض الِت 
أنو ليس لو علم  ولكن مقصودىمتعرض لبين آدم من األمراض واألسقام وال ريب أن اهلل منزه عن ذلك 

 قائم بو وال غًن ذلك من الصفات الِت يسموهنا ىم أعراضا  وال قدرة وال حياة وال كالم
: ) إن اهلل منزه عن اْلدود واألحياز واجلهات ( أوُهوا الناس أن مقصودىم بذلك أنو ال  وكذلك إذا قالوا 

أنو ليس مباينا للخلق وال منفصال  ومقصودىم صحيح ربصره املخلوقات وال ربوزه املصنوعات وىذا املعىن
ليس فوق السماوات رب وال على العرش إلو وأن ممدا مل يعرج بو إليو ومل ينزل منو شيء وال  عنو وأنو

يصعد إليو شيء وال يتقرب إليو شيء وال يتقرب إىل شيء وال ترفع إليو األيدي ُب الدعاء وال غًنه وحنو 
 ذلك من معاين اجلهمية 
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من جنس املخلوقات وال مثل أبدان اخللق وىذا : ) إنو ليس ِبسم ( أوُهوا الناس أنو ليس  وإذا قالوا 
بذلك أنو ال يرى وال يتكلم بنفسو وال يقوم بو صفة وال ىو مباين للخلق  ولكن مقصودىماملعىن صحيح 

 وأمثال ذلك
: ) ال ربلو اْلوادث ( أوُهوا الناس أن مرادىم أنو ال يكون مال للتغًنات واالستحاالت وحنو  وإذا قالوا

بذلك  ولكن مقصودىماث الِت ربدث للمخلوقٌن فتحيلهم وتفسدىم وىذا معىن صحيح ذلك من األحد
أنو ليس لو فعل اختياري يقوم بنفسو وال لو كالم وال فعل يقوم بو يتعلق دبشيئتو وقدرتو وأنو ال يقدر على 

ال بل عٌن استواء أو نزول أو إتيان أو جميء وأن املخلوقات الِت خلقها مل يكن منو عند خلقها فعل أص
املخلوقات ىي الفعل ليس ىناك فعل ومفعول وخلق وخملوق بل املخلوق عٌن اخللق واملفعول عٌن الفعل 

 وحنو ذلك.."
 

 (ٜٕٙ/٘) -منهاج السنة النبوية  يوف
"واملنكرون لرؤيتو من اجلهمية واملعتزلة تنكر ىذه اللذة وقد يفسرىا من يتأول الرؤية دبزيد العلم على 

و كاللذة الِت ُب الدنيا بذكره لكن تلك أكمل وىذا قول متصوفة الفالسفة والنفاة كالفارايب لذة العلم ب
 ."فإن ما في كتبو من اإلحياء وغيره من لذة النظر إلى وجهو ىو بهذا المعنىوكأيب حامد وأمثالو 

 قلُت:
 صنيعو مع اهلروي.  فانظر إىل صنيع ابن تيمية ىنا ومحل جممل كالمهم على مفصلهم السيئ ، وانظر إىل
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 لباني ِل يقصد ما يقصده المرجئةاأل
 

 :(ٙٔ٘/ٔ/ٔٔ)فى "الضعيفة"  األلباني قال الشيخ -1
اهلل تبارك وتعاىل جعل لكل شيء سبًبا، فالعمل الصاحل سبب لدخول اجلنة، والعمل السيئ سبب 

 لدخول النار.
 

 (ٜٙ-ٙٙ)صعلى متن الطحاوية" "التعليق  :[قال اإلمام معلقا على قول صاحب الطحاوية] -2
 "واإلميان ىو اإلقرار باللسان والتصديق باجلنان":

ىذا مذىب اْلنفية واملاتريدية خالفًا للسلف ومجاىًن األئمة كمالك والشافعي وأمحد واألوزاعي 
 وليس الخالف بين المذىبين اختالفاً وغًنىم فإن ىؤالء زادوا على اإلقرار والتصديق: العمل باألركان. 

كما ذىب إليو الشارح رمحو اهلل تعاىل حبجة أهنم مجيعا اتفقوا على أن مرتكب الكبًنة ال َيرج عن   صوريا  
اإلميان وأنو ُب مشيئة اهلل إن شاء عذبو وإن شاء عفا عنو. فإن ىذا االتفاق وإن كان صحيحًا فإن اْلنفية 

أن العمل من اإلميان التفقوا معهم على أن  لو كانوا غًن خمالفٌن للجماىًن خمالفًة حقيقيًة ُب إنكارىم
اإلميان يزيد وينقص وأن زيادتو بالطاعة ونقصو باملعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة واْلثار السلفية 

 على ذلك وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها
والنقصان ( ولكن اْلنفية أصروا على القول خبالف تلك األدلة الصرحية ُب الزيادة ٖٚٛ - ٖٗٛ)ص 

 وتكلفوا ُب تأويلها تكلفاً ظاىراً بل باطاًل ذكر الشارح 
( َّنوذجًا منها بل حكى عن أيب املعٌن النسفي أنو طعن ُب صحة اْلديث " اإلميان بضع ٖ٘ٛ)ص 

وسبعون شعبة ... " مع احتجاج كل أئمة اْلديث بو ومنهم البخاري ومسلم ُب " صحيحيهما " وىو 
 ( وما ذلك إال ألنو صريح ُب خمالفة مذىبهم.ٜٙٚٔخمرج ُب " الصحيحة " )

ٍب كيف يصح أن يكون اخلالف املذكور صوريِّا؛ وىم عجيزون ألفجر واحد منهم أن يقول: إمياين  
كإميان أيب بكر الصديق بل كإميان األنبياء واملرسلٌن وجربيل وميكائيل عليهم الصالة والسالم، كيف وىم 

أن يقول: أنا مؤمن إن شاء اهلل  -مهما كان فاسقًا فاجرًا  -يزون ألحدىم بناًء، على مذىبهم ىذا ال عج
إَّنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلؤّم وإذا }تعاىل، بل يقول: أنا مؤمن حقاً، واهلل عز وجل يقول: 

ون أولئك ىم تليت عليهم آياتو زادهتم إميانا وعلى رّٔم يتوكلون الذين يقيمون الصالة وِما رزقناىم ينفق
 .(ٕٕ)النساء:{ ومن أصدق من اهلل قيالً } (ٗ - ٕ)األنفال: {املؤمنون حقا



 16 

وبناء على ذلك كلو اشتطوا ُب تعصبهم فذكروا أن من استثىن ُب إميانو فقد كفر وفرعوا عليو أنو ال 
ل ذلك فأجاز ذلك دون العكس وعل -زعموا  -عجوز للحنفي أن يتزوج باملرأة الشافعية وتسامح بعضهم 

 بقولو: تنزيال هلا منزلة أىل الكتاب.
وأعرف شخصًا من شيوخ اْلنفية خطب ابنتو رجل من شيوخ الشافعية فأىب قائال: ... لوال أنك 

؟ ومن شاء التوسع ُب ىذه املسألة فلًنجع فهل بعد ىذا مجال للشك في أن الخالف حقيقيشافعي! 
 "فإنو خًن ما ألف ُب ىذا املوضوع.إىل كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية: " اإلميان " 

وىل من حُييل إىل كتاب اإلميان الذى ىو املرجع َب ىذه املسألة لشيخ  فهل من يقول ذلك يقال عنو زل،
 اإلسالم ىل يقال عنو زل .

 

 .(ٕٚٚٔ-ٕٙٚٔ، ٜٕٙٔ/ٕ/ٙ)وفى "الصحيحة"  -3
 [:-صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -]قال رسول اهلل 

حٌن يزين وىو مؤمن، وال يشرب اخلمر حٌن يشرب وىو مؤمن، وال يسرق حٌن يسرق ال يزين الزاين » -
 «.وىو مؤمن، وال ينتهب هنبة يرفع الناس إليو أبصارىم وىو مؤمن

 ]قال اإلمام[:
مخالفة اْلقيقة أن اْلديث وإن كان مؤواًل، فهو حجة على اْلنفية الذين ال يزالون مصرين على 

، فاإلميان عندىم مرتبة واحدة، فهم ال يتصورون إمياناً ان ِل يزيد وِل ينقصالسلف في قولهم بأن اإليم
ناقصاً، ولذلك حياول الكوثري رد ىذا اْلديث، ألنو بعد تأويلو على الوجو الصحيح يصًن حجة عليهم، 

، ألن . قال ابن بطال: " ومحل أىل السنة اإلميان ىنا على الكامل: وىو مؤمن إيمانًا كاماًل ""معناهفإن 
 (.ٕٛ/ٓٔالعاصي يصًن أنقص حااًل ُب اإلميان ِمن ال يعصي " ذكره اْلافظ )

 ( عن اإلمام النووي قال:ٜٗ/ ٕٔومثلو ما نقلو )
"والصحيح الذي قالو احملققون أن معناه: ال يفعل ىذه املعاصي وىو كامل اإلميان، ىذا من األلفاظ  

كما يقال: ال علم إال ما نفع، وال مال إال ما نيل، وال الِت تطلق على نفي الشيء، واملراد نفي كمالو،  
عيش إال عيش اْلخرة ". ٍب أيده اْلافظ ُب حبث طويل ِمتع، فراجعو. ومن الغرائب أن الشيخ القاري مع  

(: " ٘ٓٔ/ٔكونو حنفّيًا متعصبا فسر اْلديث دبثل ما تقدم عن ابن بطال والنووي، فقال ُب " املرقاة " )
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ىو التصديق، واألعمال خارجة  "على أن اإلميان "، ٍب قال: وه بأن املراد املؤمن الكامل ..وأصحابنا تأول
 "!عنو

 فهذا يناقض ذاك التأويل. فتأمل. :قال الشيخ
 فهنا الشيخ ينكر قول القاري أن األعمال خارجة عن اإلميان.

 

القيم ُب ذلك مقرراً  ]نقل اإلمام كالمًا البن .(ٕٚ-ٕٙ)صوفى"وجوب األخذ بحديث اآلحاد"  -4
 فقال[:

 :()المطلوب في المسائل العملية أمران: قال بعض المحققين
العلم والعمل، واملطلوب ُب العلميات العلم والعمل أيضاً، وىو حب القلب وبغضو، حبو للحق الذي 

عمال مقصورًا على عمل اجلوارح، بل أ دلت عليو وتضمنتو، وبغضو للباطل الذي َيالفها، فليس العمل
القلوب أصل لعمل اجلوارح، وأعمال اجلوارح تبع، فكل مسألة علمية، فإنو يتبعها إميان القلب وتصديقو 

 وحبو، وذلك عمل بل ىو أصل العمل.
وىذا وىذا ِما غفل عنو كثًن من املتكلمٌن ُب مسائل اإلميان، حيث ظنوا أنو جمرد التصديق دون األعمال! 

ً من الكفار كانوا جازمٌن بصدق النيب فإن كث من أقبح الغلط وأعظمو،  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -ًنا
غًن شاكٌن فيو، غًن أنو مل يقرتن بذلك التصديق عمل القلب، من حب ما جاء بو، والرضا بو وإرادتو، 

 واملواالة لو واملعاداة عليو.
العلمية عملية، واملسائل  فال هتمل ىذا املوضوع، فإنو مهم جداً، بو تعرف حقيقة اإلميان، فاملسائل

 العملية علمية، فإن الشارع مل يكتِف من املكلفٌن
 " وِل في العلميات بمجرد العلم دون العمل ُب العمليات دبجرد العمل دون العلم،

 

 (ٕٗ:ٚٓ:ٓٓب/ ٔٔ)وفى"الهدى والنور"  -5
 ]قال اإلمام[: 

قة لو بالعمل، ال اإلميان أواًل، ال بد العمل باإلميان عمل قليب ليس كما يظن بعض الناس أنو ال عال
ثم ِل بد أن يقترن مع ىذا اإليمان الذي وقر في القلب أن من أن يتحرك القلب باإلميان باهلل ورسولو، 

 {اْدُخُلوا اجْلَنََّة دبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ }لذلك فقولو تبارك وتعاىل:  ،يظهر .. على البدن والجوارح
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لَْيَس بَِأَمانِيُّْكْم }كما قال تعاىل:   ريح بأن دخول الجنة ليس بمجرد األمانينص قاطع ص(، ٕٖ)النحل:
ً عجز بو،  (ٖٕٔ)النساء:{َوال أََماينّْ أَْىِل اْلِكَتاِب َمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا عُجَْز بِوِ  ً عجز بو، من يعمل سوءا ، من يعمل خًنا

 .(ٛ)الزلزلة:{رًا يَ َره، َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرِّا يَ َرهَفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ }كما قال تعاىل: 
 

 (.11: 48: 15/ 171وفى"الهدى والنور" ) -6
 ]سئل الشيخ عمن يقول: ال عجوز لإلنسان أن يقول: أنا مؤمن، بل يقول: أنا مسلم، فأجاب رمحو اهلل[:

صلى اهلل عليو  - وُب أحاديث رسول اهلل فإذا عرفنا ىذه اْلقيقة وىي منصوص عليها ُب كتاب اهلل
 ُب نصوص كثًنة من أشهرىا قولو تعاىل: -وآلو وسلم 

 أتى األمر اإلهلي: ( ٗٔ)اْلجرات:{قَاَلِت اأَلْعَراُب آَمنَّا} 
ا َيْدُخِل اإِلميَاُن ُب قُ ُلوِبُكمْ } ىؤالء أسلموا يعين: تظاىروا  (ٗٔجرات:)اْل{ُقْل ملَْ تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ

بأهنم يشهدوا أن ال إلو إال اهلل .. يقوموا إىل الصالة، ولكن ربنا علم منهم أن اإلميان مل يدخل إىل قلؤّم، 
 فهؤالء مسلمون، أي: قد يكونون منافقٌن ُب قلؤّم لكن مسلمون ُب أعماهلم.

، والعكس، أي: ليس كل مسلم مؤمن؛ ولذلك فمن كان مؤمنًا حقيقًة ُب قلبو فهو مسلم وال شك
لذلك أنا استنكرت قول ذلك الشاب: أنو أنت عندما تقول: أنا مؤمن .. ال، أنت مسلم ما لك مؤمن، 
فلما قال لك ذاك اإلنسان: أنك أنت لست مؤمناً أنت مسلم كنت مستحسن أنك تعكس عليو السؤال: 

 الفرق بيين وبينك؟ ملاذا تنكر علي قويل: فأنت مؤمن أو مسلم؟ إذا قال: ال، أنا مؤمن، طيب! ما
ىو الواقع بدا يل من ىذا السؤال ومن بعض املناقشات الِت جرت بينك وبينو أن ىذا سامع   أنا مؤمن؟

كلمات، وجد كلمات من بعض احملاضرات أو بعض الدروس وليس مستوعبها، يوجد عند علماء السلف 
، بينما أناس «أنا مؤمن إن شاء اهلل»؟ يقول: «مؤمنىل أنت »ىذا اْلديث، أنو إذا سئل اإلنسان: 

أنا مؤمن إن »، وجهة نظر الذي يقول: «ال، ال تقل: إن شاء اهلل، قل: أنا مؤمن اجزم»آخرين يقولوا: 
؛ ليس ىو الشك ُب إميانو، أنا وأنت كلُّ أحٍد منا يعرف نفسو أنو مؤمن باهلل ورسولو وما جاء ُب  «شاء اهلل

 رسولو.كتاب اهلل وسنة 
جزمًا وحقاً، « أنا مؤمن»فلما املسلم حقًا يسأل مثل ىذا السؤال: املنهج السلفي يقول لو: ال تقل: 

 ،«أنا مؤمن إن شاء اهلل»لكن قل: 
 ملاذا؟ 
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 .وإنما يضاف إليو العمل الصالح، ليس ىو مجرد اِلعتقادألن اإلميان  

ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا  *ِإنَّ اإِلنَساَن َلِفي ُخْسرٍ  * َواْلَعْصرِ }لصاحل: : إذا ذكر اهلل اإلميان قرن معو العمل الذلك 
اِْلَاتِ   .[ٖ]العصر:{َوَعِمُلوا الصَّ

، بينما الذين يسمون ولذلك من المقرر عند علماء السلف أن العمل الصالح من اإليمان
لعمل الصاحل ليس لو عالقة ، أي: ايقولون: ِل، العمل الصالح لوحده، واإليمان وحدهباملاتريدية ىؤالء 

، ويبنون على ىذا اخلطأ خطأ ثان، وىو: ىذا وىذا بال شك خطأباإلميان، عرفت؟ ىكذا يقولوا، 
 املاتريدي إذا سئل: ىل أنت مؤمن؟

: أنا مؤمن حقاً، ملاذا؟ ألنو يتكلم على العقيدة ال يعين العمل الصاحل؛ ألنو يقول ىكذا: اإلميان يقول لك
 .العمل الصاحل، صحيح العمل الصاحل فرض واجب لكن ال يدخل ُب مسمى اإلميانليس لو عالقة ب

ىنا َيتلف اجلواب، ىل الذي يقول:  ، منبينما عند الجمهور: اإليمان من معانيو العمل الصالح 
أما الذي يعتقد أن من اإليمان العمل  ،«أنا مؤمن حقاً »اإلميان ىو االعتقاد اجلازم فيسأل: يقول: 

 ألنو ال يعرف أنو قائم حبق ىذا اإلميان أو ال. ؛«أنا مؤمن إن شاء اهلل»يقول لك: الصالح 
ىذا الشاب ميكن ْسع أن السلف ال يقولون: أنا مؤمن حقاً، يقولون: مؤمن إن شاء اهلل، ففسرىا: أنو ال 

انو! مثل تقل: مؤمن مطلقاً، وإَّنا أقول: أنا مسلم، أنت تقدر تقول عن إنسان مسلم إذا شكيت ُب إمي
املنافقٌن الذين كانوا ُب زمن الرسول، وما أظن ىو يريد أن يتهمك بالنفاق، ولذلك كنت أستحسن جداً 
أنك تقول لو: أنت مؤمن؟ ىذا السؤال أنا أجبتك عليو، ما جوابك أنت عليو إذا أنا قلت لك: ىل أنت 

ين: يقول لك: أنت كافر تظهر مؤمن؟ فإذا قال لك: أنا مؤمن، معناه: كشفتو أنو يتهمك بالنفاق، يع
اإلسالم، وإذا قال لك: أنا مسلم ومل يقل: أنا مؤمن، يتحقق أنو ال يفهم القضية، آخذ رؤوس أقالم من 

 قول السلف: أنو أنا مؤمن إن شاء اهلل، إذاً: لن يقول أنا مؤمن.
نا مسلم، ال، : أنا مؤمن كنت خمطئ عنده، لكن ما الصواب؟ أنو الزم تقول: أفأنت عندما قلت لو

، أما إذا كنت قصدت أو فهمت من سؤال السائل: ىل أنت الجواب الصحيح: أنا مؤمن إن شاء اهلل
تعتقد اعتقاد جازم باإلسالم والقرآن والسنة وإىل آخره، فقلت لو: نعم، أنا مؤمن ما من مانع من ىذا 

: أنا مؤمن إن شاء اهلل، ألنو الجواب السلفياجلواب، لكن عندما يسأل سؤااًل مطلقاً: ىل أنت مؤمن؟ 
 داخل في مسمى اإليمان العمل الصالح.
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 .(ٕٔٔ/ٔ)"صحيح موارد الظمآن" يوف -7
ال إميان »فقال ُب اخلطبة:  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول اهلل 

 «ملن ال أمانة لو وال دين ملن ال عهد لو
 ]قال اإلمام[: )صحيح لغًنه(.

 ]وعلق على اْلديث قائاًل[:
: فيو رد صريح على بعض اجلهلة الذين يقولون بأن األعمال الواجبة شرط صحة ُب اإلميان، فإذا تركو  قلت

 كفر وخرج من امللة بزعمهم!
، ومع ذلك ِل يوجد أحد من أىل العلم يقول ذلك ألن أداء األمانة والوفاء بالعهد من الواجبات

 ؟!.املخالف مؤمناً بالوجوب، معرتفاً بذنبو غًن مستكرب، فهل من معترب ما دام بأنها شرط صحة؛
فهنا الشيخ يوضح أن شرط الصحة الىت يُنكرىا ىى آحاد العمل بدليل سياق الكالم ألن آحاد العمل 

فحينما ينفى الشيخ بأن األعمال ،وىذا ىو الذى أنكره الشيخ.شرط َب صحة اإلميان ىو قول اخلوارج
 مقصوده من ذلك آحاد األعمال.ليست فإَّنا 

 

 (ٖٔ/ٕ)مجموع فتاوى العالمة األلباني  -8
ما ىو قول اْلنفية واملاتريدية ُب االميان وىل ىو خمالف للسلف ومجاىًن األئمة؟ وما قولكم فيمن  -(س

 يقول ان منهجكم موافق ملنهجهم ؟
بة من التصريح بأن اإلميان يزيد من املعلوم أهنم ال يقولون دبا جاء ُب الكتاب والسنة وآثار الصحا

، وعليو مجاىًن العلماء سلفًا وخلفًا ما عدا اْلنفية ؛ فإهنم ال يزالون وأن األعمال من اإليمان  وينقص
يصرون على املخالفة ؛ بل إهنم ليصرحون بإنكار ذلك عليهم ، حىت إن منهم من صرح بأن ذلك ردة 

ما  -البن جنيم اْلنفي -)باب الكراىية( من "البحر الرائق " فقد جاء ُب  -والعياذ باهلل تعاىل  -وكفر 
وىذا ( :" واإلميان ال يزيد وال ينقص ؛ ألن اإلميان عندنا ليس من األعمال " ........ ٕ٘ٓ/ٛنصو )

حديث أبي ىريرة ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم سئل : أي العمل أفضل  -صراحة  -يخالف 
،  وقد فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية وجو كون اإليمان من األعمال .. " ورسولو ؟ قال :" إيمان باهلل

 ُب كتابو "اإلميان" ، فلًناجعو من شاء البسط . -دبا ال مزيد عليو -وأنو يزيد وينقص 
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ً مذىب السلف ، وعقيدة أىل السنة  أقول وهلل  -: ىذا ما كنت كتبتو من أكثر من عشرين عامًا ؛ مقررا
مسائل اإلميان ، ٍب يأٌب اليوم بعض اجلهلة األغمار ، والناشئة الصغار : فًنموننا باإلرجاء !!  ُب -اْلمد 

كتاب الذب األحمد عن مسند اإلمام  فإىل اهلل املشتكى من سوء ما ىم عليو من جهالة وضاللة وغثاء.
 . ٖٖ -ٕٖأحمد ص 

 

: ))واإلمياُن واِحٌد وأىلُو  في َعقيَدتِوِ  - رحمو اهلل -على َقوِل اإلماِم الطحاويِّ وقال معلقا  -س( -9
 ُب أصلِو َسواٌء ، والتفاُضُل بينَ ُهم باخَلشَيِة والتُّقى وخُماَلَفِة اهلوى َوُمالَزَمِة اأَلْوىل((

َم ِمن َقولِِو ُب اإلمياِن : أنَّو إقراٌر َوَتصديٌق َفقط ، َوَقد َعَرفَت أنَّ الصواَب فيو أنَّ  ُو ُمتفاِوٌت ىذا على ما تَ َقدَّ
احِل لَيَس كإمياِن الفاِجر انتهى   كالم اِللباني من شرح العقيدة الطحاوية.ُب أصِلِو ، وأنَّ إمياَن الصَّ

 

 .ٖٖ/ٕٖحمد لأللباني أوقال فى الذب األحمد عن مسند اإلمام  -11
 ". واألعماُل الصَّالحُة ِمن َحقيقِة اإليمانِ إنَّ اإلمياَن قوٌل وَعَمٌل ، "

 

 الوجو اِلولى . -الشريط السادس  -وقال فى شرح اِلدب المفرد  -11
ِل  ِل ننا ، فاهلل عز وجل حينما يذكر االميان يذكره مقرونا بالعمل الصاحل اِليمان بدون عمل ِل يفيد

، آمن من ىنا قال أشهد ان ال الو اال اهلل ، ن كان نتخيلو خياِل نتصور ايمانا بدون عمل صالح إِل إ
ول اهلل ومات من ىنا ، ىذا نستطيع ان نتصوره ، لكن انسان يقول أشهد ان ال الو اال اهلل ، وممد رس

فعدم عملو الصالح دليل انو يقولها بلسانو  وممد رسول اهلل ويعيش دىرا ِما شاء اهلل وال يعمل صاْلا ،
 ". ولم يدخل اِليمان الى قلبو

 

 . ٘ٔ-ٗٔوقال فى تعليقو على رياض الصالحين  -12
والحقيقُة أنَّو ِل يُمكُن َتصو ُر َصالِح الُقلوِب إِل ِبصالِح األعمال ، وِل َصالُح األعماِل إِل 

 ِبصالِح الُقلوِب .
... أال وإنَّ ُب اجلسِد أمجَل بياٍن ُب حديِث : ). -صلى اهلل عليو وسلم-وقد بٌنَّ ذلك رسوُل اهلل 

  سُد ُكلُُّو ، أال وىَي الَقلُب."إذا َفَسدت َفَسد اجل؛ إذا َصَلحت َصَلح اجلسُد ُكلُُّو ؛ و ُمضغةً 
 

 سئل الشيخ عن فتوتو الخاصة بالخميني، فأجاب: -13
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 (ٛٔ:٘ٓ:ٓٓ/ ٖٚٔ)"الهدى والنور"  
: أنو وقفنا على عبارات للخميين أنو يقول: كذا وكذا، أربع مخس عبارات، فهذه الفتوى خالصتها

أو يكفر، وشرحنا ىنا ُب األسباب  ل بهذا الكالم فهو كافروكل من يقو العبارات ىي الكفر بعينو، 
املقتضية هلذا اْلكم، وبال شك أنو نفس الكلمات عندما يقرأىا مسلم مهما كان الثقافة اإلسالمية ضحلة 

 األلبايُن يكفر ىنا بالقول. .."فهو ال يشك ُب أن ىذا الكالم كفر.
 

 .(ٛٓ:ٜٖ:ٓٓ/ ٖٔٗ)وأيضا فى "الهدى والنور"  -14
 : ما جزاء من يستهزئ بكالم اهلل ورسول اهلل.السائل
 : طبًعا ُكفر ... االستهزاء باهلل وآياتو كفر.الشيخ

 

 (ٕ٘:ٜٕ:ٓٓب/ٓٔ)وقال الشيخ فى "رحلة النور"  -15
هلذه اْلية وبأمثاهلا من آيات كثًنة،  فقد كفر باهلل ورسولو  "فمن زعم بأنو يستكفي بالقرآن دون السنة

 َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو أَْمرًا أَْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَ َرُة ِمْن أَْمرِِىمْ }تعاىل: كما ُب قولو 
َ َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك }وقولو تبارك وتعاىل: ( ٖٙ)األحزاب:{َوَمْن يَ ْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو فَ َقْد َضلَّ َضالاًل ُمِبيًنا الذّْْكَر لِتُبَ ٌنّْ

فمن مل يؤمن ببيانو عليو الصالة والسالم الذي ىو كما يضاف إليو ىذا  (ٗٗ)النحل: {لِلنَّاِس َما نُ زَّْل إِلَْيِهمْ 
 .(ٓٛ)النساء:{ َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللَّوَ }البيان للقرآن ... ، واْلية األشهر ُب ىذا آّال: 

و ال يتحاكم إىل سنتو عليو السالم وإَّنا إىل القرآن فهو ليسمؤمنًا بالقرآن وإَّنا يصدق فالذي يزعم بأن
فمن صرح .....{أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعضٍ }عليو ما قالو تعاىل ُب بعض أىل الكتاب: 

 لقرآن الكرمي فهو كافر."من املسلمٌن ولو كان يصلي ويصوم بأنو ال يعتمد ُب دينو إال على ا
 

 (ٓٓ: ٕٚ: ٕٔ/ ٜٕٙ)وقال فى "الهدى والنور"  -16
 "فمن أنكر شيئاً يؤمن بثبوتو ُب السنة ومع ذلك فهو أنكره ىذا بال شك كافر حيل دمو...."

 

 (ٓٓ: ٜٖ: ٛ٘/ ٕٓٛ)وأيضا"الهدى والنور"  -17
 ة وغًنىم بعد إقامة اْلجة عليهم؟: ىل عجوز تكفًن الفرق الضالة كاخلوارج واملعتزلة والرافضسؤال

 : إذا كان السؤال مقيداً دبا جاء ُب آخره بعد إقامة اْلجة عليهم؟ اجلواب: نعم..الشيخ
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 (ٕٗ)ص: -قال اإلمام األلباني فى حكم تارك الصالة  -18
يجب أن تحمل  "وعلى مثل ىذا املصر على الرتك واالمتناع عن الصالة مع هتديد اْلاكم لو بالقتل: 

 وىنا ويكفر بالفعل ."كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصالة
 

 ٖٗٚوفى شريط رقم  -19
كانت جلسة علمية قُرئت على الشيخ األلباين فتوى للعالمة ممد ابن إبراىيم َب تكفًن الساب 

 واملستهزئ،فأقرىا الشيخ وقال ىذا ِما ندين اهلل بو.
 

 ٙ٘ٛل والفعل.فى شريط رقم ويقول اإلمام أن الكفر باِلعتقاد والقو  -21
: اْلمد هلل رب العاملٌن، وصلى اهلل وسلم على نبينا ممد وعلى آلو وصحبو وسلم أمجعٌن، الملقي 

فضيلة الشيخ انتهينا ُب آّلس السابق املؤرخ باْلادي والعشرين من شهر رمضان عام ألف وأربعمائة وستة 
يزيد وينقص ويتبعض ويتفاضل أىلو فيو، ثانياً: وأن من عشر، انتهينا إىل القول بأن اإلميان قول وعمل 

عرف بقلبو وأقر بلسانو مل يكن دبجرد ذلك مؤمنًا حىت يأٌب بعمل القلب من التوقًن واْلب والبغض 
واملواالة واملعاداة، ثالثاً: وأن الكفر ستة أنواع: تكذيب وجحود وعناد وإعراض ونفاق وشك، رابعاً: وأن 

 عتقاد وحدهالكفر ال يكون باال
 بل باالعتقاد والقول والعمل، خامساً: وأن املرجئة ىم الذين حصروا

 التكذيب بالقلب.
 : عفواً: وأن الكفر ال يكون؟الشيخ
 : رابعاً: وأن الكفر ال يكون باالعتقاد وحده بل باالعتقاد والقول والعمل.الملقي
 امللقي: نعم قلت وحده. : ىل قلت آنفاً وحده؟الشيخ
 بل باِلعتقاد والقول والعمل.: الشيخ
 : بل وباالعتقاد والقول والعمل.الملقي
  نعم.: الشيخ

 

 بنعمتو تتم الصالحات يوالحمد هلل الذ

 


